
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №8 І-ІН СТУПЕНІВ 
МІСТА ІЗМАЇЛ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

23.03.2020 р. № 62-3

Про затвердження плану заходів
щодо проведення у закладі освіти 
у 2020 році Року дитини та сім’ї

На виконання розпорядження міського голови від 18 березня 2020 року № 189р 
«Про затвердження плану заходів щодо проведення у 2020 році Року дитини та сім’ї в 
м. Ізмаїл», наказу відділу освіти Ізмаїльської міської ради від 23.03.2020 року № 114-3 
«Про затвердження плану заходів щодо проведення у закладах освіти у 2020 році Року 
дитини та сім’ї»

НАКАЗУЮ:
1. Відповідальною за виконання наказу призначити педагога організатора закладу 
освіти Генчеву Наталію Андріївну.
2. Затвердити план заходів щодо проведення у 2020 році Року дитини та сім’ї у 
загальноосвітній школі №8 І-ІІІ ступенів міста Ізмаїл Одеської області (додається).
3. Усім педпрацівникам закладу освіти неухильно виконувати план заходів та 
інформувати про результати проведення заходів педагогів організаторів навчального 
закладу (Генчеву H.A. та Абдула Н.С.) щоквартально (до 20 червня, 20 вересня та 15 
грудня 2020 року).
4. Відповідальній Генчевій H.A.:

- про результати проведення заходів інформувати відділ освіти Ізмаїльської 
міської ради щоквартально (до 25 червня, 25 вересня та 20 грудня 2020 року).

- інформацію щодо проведення заходів висвітлювати на шкільному сайті та сайті 
відділу освіти.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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Додаток
до наказу ЗОШ №8 
від 23.03.2020 №62-з

План заходів 
щодо проведення у 2020 році Року дитини та сім’ї  

1. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини
1.1. З метою популяризації здорового способу життя організувати та провести 

інформаційно-просвітницький захід «Молодь обирає здоров’я».
До 01.12.2020 р. (педагоги організатори Генчева H.A., Абдула H. С.)

1.2. Підготувати та взяти участь у міській спартакіади учнів закладів загальної 
середньої освіти .

Протягом року ( вчителі фізичної культури Станєва С.В., Кисла Т.С.)
1.3. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей соціально-незахищених категорій 
та обдарованих дітей.

Протягом року (соціальний педагог Волощук В. Ф.)

2. Створення доброзичливого освітнього середовища, 
спрямованого на розвиток дитини, забезпечення доступу до якісної освіти

2.1. Забезпечити розширення мережі інклюзивних класів (груп) у закладі загальної 
середньої освіти.

Протягом року (керівник закладу Осмокеску О.В.)
2.2. Забезпечити організацію роботи щодо проведення ремонту закладу освіти. 

Протягом року (керівник закладу Осмокеску О.В.)

3. Створення умов для духовного та культурного розвитку дитини
3.1 Сприяти створенню умов для творчої самореалізації дітей та молоді, їх 
інтелектуального, духовного, фізичного розвитку, осучаснення бібліотечних просторів, 
із залученням громадських організацій.

Протягом року (педпрацівники закладу)
3.2. Взяти участь у міському фестивалю дитячої та юнацької творчості «Сузір’я»

Протягом, року (педагоги організатори та педпрацівники
закладу)
3.3. Сприяти участі дитячих аматорських колективів в обласних, всеукраїнських та 
міжнародних фестивалях.

Протягом року (керівник закладу Осмокеску
О.В.)
3.4. З метою залучення дітей до заходів туристсько-краєзнавчого напряму роботи 
організувати та взяти участь у проведенні:
- кубка міста Ізмаїл з велосипедного спорту ;
- кубка міста Ізмаїл з пішохідного туризму.

Протягом року (вчителі фізичної культури Станєва С.В., Кисла
Т.С.) 3.5. З метою залучення дітей і молоді до участі у заходах національно- 
патріотичного виховання:
- організувати та взяти участь у дитячо-юнацькій, військово-патріотичній грі «Сокіл» 
(«Джура»)

Постійно (педагоги організатори Генчева H.A.,
Абдула Н.С., вчитель захисту Вітчизни Лійц С.В., вчителів фізичної культури Станєва 
С.В., Кисла Н.С.)
- взяти участь у конкурсі флеш - мобів до Дня Незалежності України «Україна -  
назавжди»

Постійно (педагоги організатори та класні керівники 1-11 класів)

4. Запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, профілактика 
правопорушень серед дітей, захист прав та інтересів дітей, які вчинили

правопорушення.
Забезпечення безпеки дітей в інформаційному просторі

Забезпечити:



4.1. Своєчасне виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
дітей, які залишились без батьківського піклування та організацію їх соціального 
захисту

Постійно (класні керівники 1-11 класів, вчителі
предметники, соціально-психологічна служба школи)
4.2. Участь у профілактичних заходах з метою попередження вчинення дітьми 
адміністративних і кримінальних правопорушень, втягнення їх у протиправну 
діяльність, інших негативних проявів у підлітковому середовищі.

Постійно (класні керівники 1-11 класів, вчителі
предметники, соціально-психологічна служба школи)
4.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх 
замінюють, представників установ та організацій щодо безпечного використання 
дітьми інформаційних ресурсів.

Постійно (класні керівники 1-11 класів, соціально-
психологічна служба школи)
4.4. Здійснення соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в 
інформаційному полі.

Постійно (класні керівники 1-І І класів, соціально-
психологічна служба школи)

5. Попередження насильства щодо дітей
5.1. Проведення профілактичної роботи з батьками, іншими законними представниками 
дитини із запобігання домашньому насильству стосовно дітей та за участкгдітей.

Постійно (класні керівники 1-11 класів, соціально-
психологічна служба школи)
5.2. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з учасниками навчально- 
виховного процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у тому 
числі стосовно дітей та за участю дітей, протидії булінгу

Постійно (керівник закладу освіти ОсмокєскуО.В.,
соціально-психологічна служба школи)

6. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень
6.1. Забезпечувати обов’язкову участь дитини на засіданнях комісій з питань захисту 
прав дитини ( у разі, коли вона досягла віку та рівня розвитку, що може висловити 
свою думку)

Постійно (керівник закладу освіти ОсмокєскуО.В.,
соціально-психологічна служба школи)
6.2. Сприяти розвитку учнівського врядування, дитячого громадського руху, пошуку 
нових форм, методів і моделей його організації.

Постійно (керівник закладу освіти ОсмокєскуО.В.)

П. Зміцнення інституту сім’ї
1. Підтримка сім’ї  та формування відповідального батьківства

1.1. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня культури, 
сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків, сприяти 
активізації участі батьків у семінарах, тренінгах.

Постійно (керівник закладу освіти ОсмокєскуО.В.,
соціально-психологічна служба школи, класні керівники 1-11 класів, вчителі 
предметники)
1.2. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей середнього та 
старшого шкільного віку, спрямовану на підготовку до сімейного життя і формування 
навичок відповідального батьківства

Постійно (керівник закладу освіти ОсмокєскуО.В.,
соціально-психологічна служба школи, класні керівники 1-11 класів)
1.3. Проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня правової обізнаності батьків 
та дітей, забезпечення соціального захисту та підтримки багатодітних сімей.

Постійно (керівник закладу освіти ОсмокєскуО.В.,
соціально-психологічна служба школи, класні керівники 1-11 класів)


